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OŚA-V.6740.4.19.2017

OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Zgodnie z art. 11d ust. 5 i 6 oraz art. 7 i 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1496) oraz
art. 155 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Zarządu Powiatu Sokólskiego z siedzibą przy ul.
Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w imieniu którego działa Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce z siedzibą
przy ul. Torowej 12, 16-100 Sokółka z dnia 24 kwietnia 2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie
zmiany decyzji nr 3/18 z dnia 6 lutego 2018r., znak OŚA-V.6740.4.19.2017 dotyczącej zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej p.n. „Rozbiórka i budowa mostu przez rzekę Kładziewo k/m Żuki w km
rob. 0+044,75 w ciągu drogi powiatowej Nr 1305B wraz z rozbudową i przebudową drogi powiatowej Nr
1305B od km 1+909,00 do km 2+270,71- odcinek I oraz od km 0+000,00 do km 0+200,00- odcinek II” w
części dotyczącej:
zmiany w ppkt 5- określenie obowiązku przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu
(str. 6), polegającej na zastąpieniu zapisu „brak potrzeby określenia w/w zakresu” na zapis
”przebudowa kolidującej sieci wodociągowej” oraz „przebudowa sieci telekomunikacyjnej”
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za
dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia obwieszczenia, które następuje w dniu
2 maja 2018r., strony po tym terminie w ciągu 7 dni mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść
uwagi i zastrzeżenia w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Piłsudskiego 8, pok. 58, II piętro, od
poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30, tel. 85 711 08 29.
Stosownie do art. 11f ust. 8 specustawy drogowej do zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej stosuje się odpowiednio przepis art. 155 k.p.a., z zastrzeżeniem, że zgodę wyraża
wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.
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